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Kính gửi:   

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

  Trong thời gian vừa qua, Sở Y tế nhận được phản ánh, kiến nghị của một 

số cá nhân, tổ chức liên quan đến các vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận 

nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động nhiễm COVID-

19 thực hiện cách ly, điều trị tại nhà.  

 Theo quy định tại Khoản 1, Điều 100, Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng 

chế độ ốm đau bao gồm “Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao 

động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động 

hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc 

hưởng bảo hiểm xã hội”, như vậy người lao động nhiễm COVID-19 điều trị ngoại 

trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu quy định tại Thông 

tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành 

Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (Thông tư số 

56/2017/TT-BYT).  

 Tuy nhiên, thực tế hiện nay người lao động nhiễm COVID-19 khi điều trị 

tại nhà chỉ có các giấy tờ quyết định, xác nhận hoàn thành thời gian cách ly và 

theo các quy định hiện hành cũng chưa có văn bản chấp nhận các giấy tờ khác 

thay thế Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Do đó, để đảm bảo quyền lợi 

của người lao động trong thời gian chờ Bộ Y tế ban hành văn bản thay thế Thông 

tư số 56/2017/TT-BYT phù hợp với tình hình thực tế, Sở Y tế hướng dẫn tạm thời 

hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động nhiễm COVID-19 

như sau: 

 1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với 

người nhiễm COVID-19: 

 a) Đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú tại 

các bệnh viện, Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền 

quyết định:  
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 - Thực hiện cấp giấy ra viện đúng theo quy định tại Phụ lục số 3, Thông 

tư số 56/2017/TT-BYT. 

 b) Đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị tại nhà: 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; Trạm Y tế xã, phường, thị 

trấn thực hiện chăm sóc, quản lý F0 tại nhà cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 

BHXH theo mẫu quy định tại Phụ lục 7, Thông tư số 56/2017/TT-BYT. 

 - Trường hợp Trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 

cộng đồng hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà thì y, bác sỹ được phân công chăm sóc, điều 

trị ký xác nhận vào vị trí “người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” trong mẫu 

quy định tại Phụ lục 7, Thông tư số 56/2017/TT-BYT, đơn vị chủ quản là Trung 

tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm ký đóng dấu hoặc ủy quyền 

bằng văn bản cho Trạm y tế xã, phường, thị trấn ký đóng dấu.  

 2. Các cơ sở được phân công chăm sóc, quản lý, điều trị người mắc 

COVID-19: 

  - Khẩn trương đăng ký mẫu dấu và chữ ký để thực hiện việc cấp Giấy 

chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động theo quy định tại khoản 

c, Mục 5, Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT. Hoàn thành trước ngày 

11/03/2022 (Thứ 6) (Các Trung tâm Y tế chỉ đạo, đốc thúc các Trạm y tế thuộc 

quyền quản lý). 

 - Thực hiện cập nhật thông tin người bệnh được cấp Giấy chứng nhận nghỉ 

việc hưởng BHXH lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định 

BHYT của Cơ quan BHXH. 

 - Giám sát việc ghi nội dung trong Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 

BHXH của người hành nghề tại cơ sở của mình và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về tính chính xác, trung thực của việc cấp các giấy tờ này.  

 - Thực hiện cấp lại, cấp bổ sung, cấp sửa đổi trên Giấy chứng nhận nghỉ 

việc hưởng BHXH cho người lao động điều trị nội trú tại các Bệnh viện, cơ sở  

thu dung, điều trị COVID-19 hoặc cách ly, điều trị tại nhà đối với các trường hợp 

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất, bị hỏng, cấp sai mẫu, cấp không 

đúng thẩm quyền, có sai sót về thông tin… theo quy định tại Khoản a và Khoản 

b, Mục 5, Điều 26 Thông tư số 56/2017/TT-BYT. 

 - Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 

bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 

ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc 



3 

 

hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người 

hành nghề xem xét quyết định. 

 3. Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đề nghị phối hợp hướng dẫn các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH 

đúng theo các quy định hiện hành để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

 Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, trong quá trình triển 

khai nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo về phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế (SĐT: 

02323.822.772, email nghiepvuy.sytqb@gmail.com)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, tx, tp; 

- Các Sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Lưu VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Thanh Bình  
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